
ششمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده 
گروه عظ�ام روزگذش�ته در ش�عبه چهارم 
دادگاه ويژه مفاسد اقتصادي به رياست قاضي 
صلواتي برگزار شد. عباس ايرواني، اميررضا 
رفيعي، مرتضي روغني ها، حامد خاتمي پور، 
علي كرم نيا، حسن صفريان و مهدي شهابي 
هف�ت متهم اصل�ي اي�ن پرونده هس�تند.

متهم جلسه روزگذشته كه به اتهاماتش رسيدگي 
شد، حامد خاتمي پور بود كه به عنوان ترخيص 
كار گمرك به اتهام مش��اركت در اخالل عمده 
نظام اقتصادي، مشاركت در قاچاق سازمان يافته 
قطعات خودرو به ميزان ۱۲۸ميليون و ۲۸ هزار و 
۲۸۰ دالر، جعل اسناد، استفاده از اسناد معجول، 
استفاده از مهر جعلي اتاق بازرگاني كشور چين 
و پرداخت رشوه به ميزان ۱۰ميليون و ۹۵۰ هزار 
تومان به سه نفر از كارمندان گمرك در جايگاه 

مخصوص قرار گرفت. 
  حمايت وزارت صمت 

به گزارش رس��انه ها، در ابتداي جلس��ه قاضي 
صلواتي ضمن تفهيم اتهام به متهم خاتمي پور 

گفت: دفاعيات خود را بيان كنيد. 
حام��د خاتمي پور هم ب��ا بيان اينك��ه من تنها 
ترخيص كار شركت سازه پويش و استام صنعت 
بودم، گفت: اين شركت ها مورد حمايت وزارت 
صمت بودند و قطعات عظام خودرو با مشخصات 

يكسان از گمرك وارد مي شدند. 
متهم خاتمي پ��ور با بيان اينكه اگ��ر من كاال را 
ترخيص نمي كردم  ش��ركت آن را به ترخيص 
كار ديگر مي داد، تصريح كرد: موضوع و رديف 
گمركي كاال از قبل توسط شركت مشخص شده 
است و ثبت سفارش ها براساس پيش فاكتور ها 

انجام مي شوند. 
متهم اظهار كرد: اگر گمرك تعرفه اي را مي پذيرد 
پشت آن وزارتخانه اي اس��ت. از روز اول دادگاه 
مي گويند بايگاني متعلق ب��ه خاتمي پور بوده، 
اما اسنادي كه ضابطين از آن محل بردند اسناد 
شركت عظام بود كه براي من مي فرستادند و من 
نگهداري مي كردم و بنده نگران اين نبودم كه 

بازرسي گمرك آن اسناد را بررسي كند. 
  گفتند مدارك را نگهداري نكن!

در ادام��ه جلس��ه قاض��ي صلواتي ه��م گفت: 
۴۰دقيقه راجع به كليات صحبت كرديد؛ وارد 
جزئيات شويد و درباره رشوه، جعل، مهر جعلي 
و دس��تور امحاي اسناد و دس��تور فرار صحبت 

كنيد. 
مته��م خاتمي پور گفت: آن روز ك��ه بحث فرار 
مطرح بود من همچون روزهاي ديگر به شركت 
رفت��م. از گمرك به م��ن زنگ زدن��د و گفتند، 
كميته اي جلسه دارد كه من نيز عضو آن كميته 

بودم، اما ديدم حالتي غيرعادي وجود دارد. 
وي گفت: روغني ها )متهم رديف سوم( به من 

گفت: »عده اي در حال آمدن به آنجا هس��تند، 
فرار كن و گوش��ي ات را خام��وش كن.« من به 
خانه يكي از دوستانم رفتم، اما روغني ها به من 
گفت: به دفترت برگرد و همانجا كه برگش��تم 

دستگير شدم. 
متهم خاتمي پور با اشاره به امحاي اسناد گفت: 
چندين مرحله ش��نيده بودم و به من زنگ زده 
بودند كه مدارك را نگهداري نكن. يك نامه نيز 
از عظام به دستم رسيد، اما بعد ها متوجه شدم 
تغييراتي ايجاد شده است و بعد كه درباره اين 
تغييرات از آنها پرسيدم، گفتند: چيزي نيست 

تو كارت را انجام بده. 
  گواهي جعلي ضرري به دولت نمي زند

قاضي صلواتي اظهار ك��رد: در مورد مهر چيني 
بگوييد؟

متهم خاتمي پور بيان كرد: اگر كار جعلي انجام 
شود بايد منفعتي برايم مي داشت، در حالي كه 
حتي يك ريال هم برايم منفعت نداشته. تعجب 
مي كنم كه ساير متهمان مي گويند خبري از مهر 
جعلي نداشته اند؛ خبر دارند كه گواهي مبدأ را 
نداشته اند و براي ساختن گواهي مبدأ بايد از مهر 

جعلي استفاده شود. 
او با اشاره به اينكه استفاده از گواهي مبدأ جعلي 
ضرري به دول��ت وارد نمي كن��د، تصريح كرد: 
تحريم ها هم باعث اين كار شده و باعث مي شود 
اسناد ارسال نشود هر چند از طريق اسكن قابل 

ايميل است، اما چون زمان مي برد از گواهي مبدأ 
استفاده نمي شود. 

قاضي صلواتي بيان كرد: مهر را چگونه به دست 
آوردي؟

متهم خانمي پور گفت: در سال ۸۸ كه در شركت 
سازه پويش كار مي كردم، تعداد مهرها در آنجا 
زياد بود، يكي را برداشتم و با خود آوردم. زماني 
كه ش��ركت ايميل ها را مي فرس��تاد من جعل 
نمي كردم، وارد سيس��تم گمرك مي ش��ديم و 

مهر را مي زديم. 
  هر هزينه اي كرده ام با شركت بوده

قاضي ادامه داد: در يكي از اظهارات خود گفته ايد 
با ارائه اس��ناد مجهول و ب��دون اخذ مجوز هاي 
قانوني اقدام به پرداخت رشوه در سطوح مختلف 

گمرك كرده ايد. 
خاتمي پور گف��ت: براي ترخي��ص كاال مجبور 
بوديم هزينه هاي كارگ��ري و نگهباني بدهيم 
من دقيقاً رقم ها را نمي دانم، اما هر هزينه اي كه 

كرده ام با شركت بوده است. 
قاضي پرسيد: رشوه را به دستور سلسله مراتب 

مديران گروه انجام مي داديد يا خودسر؟
متهم پاسخ داد: من درآمدي نداشتم و به دستور 
و درآمد شركت اين كار انجام مي شد و من فقط 

تشريفات كاال را انجام مي دادم. 
  كارمن�دان گم�رك آل�وده به رش�وه 

شده اند
سپس قاضي صلواتي ادامه داد: اين افراد اسامي 
تعداد زيادي از كارمندان گمرك را اعالم كردند 
كه متأسفانه به دادسرا نيامدند؛ به چه تعداد از 

افراد گمرك رشوه پرداخت كرديد؟
 متهم در پاس��خ گفت: من خودم خبر نداشتم. 
ترخيص كار شايد اين كارها را انجام داده است. 
قاضي در واكنش به اين س��خنان متهم گفت: 
ليست پرسنلي كه رشوه دريافت كردند، وجود 
دارد و متأسفانه تعداد زيادي از كارمندان گمرك 

به دريافت رشوه آلوده شدند. 
  تعرفه 5 درصدي به جاي 26 درصدي

در ادامه جلسه شاه محمدي نماينده دادستان 
با بيان اينكه شما قطعات خودرو را تحت عنوان 
اجزا و قطعات ريل س��وخت ماشين وارد كشور 
كرده  ايد و جعل ديجيتالي انجام ش��ده اس��ت، 
گفت: كاال ها تحت تعرفه ۲۶درصدي به نام اجزا 
و قطعات سوخت ولي با تعرفه ۵درصد وارد شده 
است. ما قبول داريم كه شما ترخيص كار عمده 
اين شركت نبوديد و ترخيص كار عمده شيرزاد 

بوده كه با دستور ايرواني فعاًل متواري است.
خاتمي پور اظهار كرد: اينكه پرداخت ش��ده يا 
نه اطالع��ي ندارم، ولي هر چه پرداخت ش��ده 
از ش��ركت به ما مي گفتند و من تمام حقيقت 

را گفته ام. 
قاضي ختم جلس��ه را اعالم كرد و گفت: زمان 
برگزاري جلسه بعدي متعاقباً اعالم خواهد شد. 
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افرادي كه در صفحات فضاي مجازي خود را روانشناس معرفي مي كنند و براي مردم نسخه مي پيچند
 خيلي وقت ها شياداني هستند كه با نسخه هايشان آثار و تبعات ناگوار و ماندگاري را در زندگي افراد موجب مي شوند 

تشويق به ازدواج سفيد از سوي روانشناس نماهاي مجازي !

رشوه تشكيالتي مديران عظام به كارمندان گمرك
قاضي خطاب به خاتمي پور: ليست كارمنداني كه رشوه گرفته اند موجود است

متأسفانه تعداد زيادي از كارمندان گمرك به دريافت رشوه آلوده شدند

» چگون�ه موف�ق و 

زهرا چيذري
ثروتمن�د ش�ويد«،   گزارش  2

» رازهاي خوشبختي 
و پولدارشدن«، »مهره مار؛ چگونه خود را در 
دل همه جا كنيد«،  شخصيت شناسي و. . . تنها 
نمونه هايي از عناويني است كه با گشتي كوتاه 
در فضاي مجازي با آنها مواجه مي شويم و در 
اينستاگرام،  تلگرام و سايت هاي اينترنتي پر 
است از روانشناس نماهايي كه انواع و اقسام 
توصيه ه�اي روانشناس�ي ارائ�ه و راه�كار 
مي دهند؛ سمينار و دوره برگزار مي كنند و در 
كنارش اجن�اس و كاالهايي خ�اص را تبليغ 
مي كنند، اما آنچه اين حج�م از فعاليت ها را 
قابل تأمل مي كند آمار نس�بتًا باالي شيوع 
اختالالت روان�ي در جامعه اس�ت؛ امري كه 
نش�ان مي دهد يك جاي كار مي لنگد و اين 
افرادي كه در صفحات خود در فضاي مجازي 
خود را روانش�ناس معرف�ي مي كنند و براي 
م�ردم نس�خه مي پيچن�د، خيل�ي وقت ها 
شياداني هستند كه با نسخه هاي شان آثار و 
تبعات ناگوار و مان�دگاري را در زندگي افراد 

موجب مي شوند. 

ش��ايد رايگان بودن و در دسترس بودن و شايد 
ظاهرس��ازي و س��خنان اغواگرانه و شايد هم 
توانايي هاي خاص روانشناس نماها به گونه اي 
بوده كه آنها بيش��تر از روانشناسان حقيقي و 
متخص��ص در جذب مخاطب موف��ق بوده اند. 
موضوعي كه دكتر حميد پورشريفي دكتراي 
روانشناسي سالمت و عضو هيئت علمي دانشگاه 
علوم بهزيستي در بيس��ت و هشتمين جلسه 
نقد و انديش��ه، در پاس��خ به آن از روانشناسي 
اجتماعي كمك مي گي��رد و مي گويد:»از اين 
زاويه در اين بين دو عامل با همديگر به شكلي 
تعاملي در ارتباط هس��تند تا چنين پديده اي 

شكل بگيرد.«

 عوامل موفقيت روانشناس نماهاي مجازي
بنا ب��ه تأكي��د اين متخص��ص اف��رادي كه علم 
و تخص��ص الزم را در حوزه روانشناس��ي دارند، 
ممكن است به  اندازه يك فرد غيرعلمي مجلس 
گرداني بلد نباش��ند يا لودگي نكنن��د. يك فرد 
علمي عادت كرده به ج��اي صحبت هاي قطعي 
بگويد » به نظر مي رس��د.« در براب��ر اين برخي 
از روانش��ناس نماهاي مج��ازي از اخت��الالت 
شخصيتي همچون خودشيفتگي رنج مي برند و 
برخي ها ش��خصيت هاي ضداجتماعي دارند، اما 
خارج ش��دن از چارچوب ها و س��خنان اغواگرانه 
آنها موجب مي ش��ود تا در جذب مخاطب موفق 
باشند. وي در عين حال مي افزايد:» البته ممكن 
هم هست هيچ كدام از اين مسائل در ميان نباشد 
و برخي از اين افراد در س��خنراني و پرزنت كردن 
ديگران توانمند هس��تند. بنابراين براي مواجهه 
با اقبال خوب مردم به اين روانشناس��ان بايد به 
اين موضوع به صورت تركيبي نگاه كرد.« از نگاه 
اين كارش��ناس مخاطبان در فض��اي مجازي با 

اضافه بار علمي موجه  هس��تند و در اين بين اگر 
كس��ي بتواند ارائه متفاوتي داشته باشد، افراد به 
واس��طه فرصت كمي كه براي دريافت اطالعات 
دارند به دنبالش مي روند. وي براي مديريت اين 
فضا باالبردن تفكر نقادانه مخاطب را راهكار مؤثر 
مي داند و مي افزايد:» يك روانشناس نما مي تواند 
آسيب هايي به افراد وارد كند، اگرچه پيش چشم 
نيست، اما تا سال هاي سال با آنها مي ماند و ممكن 
اس��ت چندين متخصص هم نتوانند آث��ار آن را 

خنثي كنند.«
 تروي��ج ازدواج س�في�د از س��وي 

روانشناس نماها
روانشناسي جنس��ي و ارائه راهكار و حتي ترويج 
ازدواج س��فيد يكي از مهم ترين موضوعاتي است 
كه در صفحات روانشناس نماهاي مجازي ترويج 
و تبليغ مي شود. دكتر ناصحي با اشاره به اينكه در 
كشورهاي غربي باران اطالعات جنسي به صنعت 
سكس تبديل ش��ده، مي افزايد:»محصوالت اين 
صنعت س��كس،  ابزارها و داروهاي جنسي است 

كه به شدت آسيب رسان اس��ت، اما براي فروش 
و تبليغ اين محصوالت از روانشناس��ي جنس��ي 
استفاده مي شود تا امور طبيعي را غيرطبيعي و امور 
غيرطبيعي همچون ازدواج سفيد را طبيعي جلوه 
دهند. استفاده از اين داروها و ابزارها موجب بروز 
اختالالت متعددي شده و حتي در مواردي برخي 
از اين روانشناس نماها هدفشان بهره برداري جنسي 
از مراجعان اس��ت. وي راهكار شناخت سايت ها و 
صفحات روانشناس نماها را تبليغ داروها و ابزارهاي 
جنس��ي،  اس��تفاده از تصاوير مكرر و اغراق آميز 
و ارجاع ب��ه كانال ها و س��ايت هاي ديگر مي داند.  
ناصحي با تأكيد بر اينكه وقتي شما به كالس هاي 
روانشناس��ي در فض��اي عادي جامع��ه مي رويد، 
مي دانيد با چه كساني مواجه هستيد، مي افزايد: 
»در فضاي مجازي ما هيچ اطالعات درستي درباره 
افرادي كه مدعي روانشناس بودن هستند، نداريم و 
به همين خاطر هم مطالب و منابع غلط در اين فضا 
به مراتب بيشتر از مطالب درست منتشر مي شود. 
هر چند منابع و محتواهاي قابل اعتماد و مورد تأييد 

روانشناسان حقيقي نيز وجود دارد.«
 نواقص قانوني و نظارتي 

دكتر مهرنوش داريني، روانشناس باليني و مدرس 
دانشگاه هم با تأكيد بر نواقص و كمبودهاي قانوني 
براي نظارت بر فضاي مجازي و روانشناس نماها 
تأكيد مي كند:»ما محتواهاي خوب كم نداريم، 
اما چون م��ردم بايد هزينه بدهند به س��راغ اين 
محتواها نمي روند، اما ازسوي روانشناس نماها در 
فضاي مجازي گاهي براي يك موضوع مشترك، 
پنج پست و توصيه متفاوت را شاهديم كه همديگر 
را رد مي كنند.« بنا به تأكيد وي تنها روانشناساني 
قابل اعتماد هستند و صالحيت حرفه اي دارند كه 

پروانه تخصصي اشتغال داشته باشند. 
وي با اشاره به اينكه گاهي يك جمله تا مدت ها 
مبناي تفكر و تصميم گيري شما مي شود از مردم 
خواست تا براي انتخاب مشاور خود دقت بيشتري 

داشته باشند. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 شمس الدين متقي زاده با انتشار اين عكس نوشت: با پرداخت 
عوارض شهرداري در سال هاي قبل، مجدداً بدهي سال قبل در قبض 

امسال آمده است! اسم اين رو چه ميشه گذاشت؟
-----------------------------------------------------

 علي قلهكي با انتشار اين عكس نوشت: ديوار نگاره  جديد ميدان 
وليعصر)عج( بي نظيره؛ در »راه حسين« مليت، قوميت، مرز و پرچم ها 

رنگ مي بازه و همه »حسيني« مي شوند. 
-----------------------------------------------------

 عسكري توئيت زد: به همين بركت قسم در حال حاضر هيچ كس 
به اندازه دولتي ها و اصالح طلبا از ماجراي ورزشگاه رفتن خانوما عصباني 
و ناراحت نيستن. باالخره هر چي نباشه يكي از موضوعات مهم كه هم 
باهاش دوگانه كاذب مي ساختن هم از جواب به مشكل معيشت فرار 

مي كردن  و هم رأي جمع مي كردن، رو از دست دادن!
-----------------------------------------------------

 يك كانال خبري با انتشار اين عكس نوشت: كارمند آمازون را 
اخراج كرده اند به اين دليل كه يك ساعت بيشتر در كنار مادر شوهرش 
كه در حال احتضار و مرگ بوده اس��ت، مانده؛ ب��ا اينكه تمام اين يك 
س��اعت با رئيس در ارتباط بوده و وضعيت را گزارش مي كرده، پس از 
بازگشت به محل كار اخراج شده است. كارمند آمازون را براي مراقبت از 
مادرشوهري كه حاال مرده است، اخراج كرده اند تا جف بزوس، صاحب 
ميلياردر آماوزن، ثانيه به ثانيه بر ثروتش افزوده شود. امريكا هنوز درگير 
برده داري اس��ت.  برده داري نوين، مليون ها ميليون انسان را در قلب 

سرمايه داري به بند كشيده است. 
-----------------------------------------------------

 حسن گندمكار با انتش�ار اين عكس نوشت: كار قشنگ يك 
ساندويچ فروش.

-----------------------------------------------------

 هاتف خالدي با انتشار اين اسكرين شات از يك گفت وگوي 
توئيتري نوشت: نگاه بسياري از زنان ايراني به مسئله ازدواج آلوده 
به رؤياهاي خيال پردازانه و انيميش��ني اس��ت: مردي اساطيري در 
قامت يك فرش��ته نجات بخش، سوار بر اسب س��فيد مي آيد و او را 
براي هميشه عمر خوشبخت مي كند. ازدواج يك قرارداد اجتماعي 
دوطرفه است. كسي قرار نيست با ازدواج ديگري را خوشبخت كند. 
تضمين دهي يك طرفه براي خوشبخت كردن يكي از طرف هاي اين 
معامله، س��نتي نابه جا و قولي ناصحيح در فرهنگ ماست. اگر كسي 
حاضر به ف��داكاري و تالش براي موفقيت اجتماع��ي به نام خانواده 
نباش��د، اصوالً ازدواج كردن او كاري خطا و غلط اس��ت. ازدواج يك 
تالش جمعي دو نفره يا چند نفره، براي س��اختن زندگي بهتر براي 

همه طرفين ماجراست. 
-----------------------------------------------------

 اميررضا با انتشار اين عكس نوشت: اسمش رژيم صهيونيستيه 
نه اسرائيل. اس��مش ارتش اش��غالگره نه ارتش اس��رائيل. اسمشون 
»غاصبينه« نه شهرك نشين ها. اسم ايست و بازرسي هاشون رو »معبر« 
نخونيد. او اسمش اسيره نه دستگير شده]اشاره به اسراي فلسطيني در 

كرانه باختري[ و اسمش حق فلسطينه نه »قضيه فلسطين«.

 مشاور رئيس قوه  قضائيه گفت: در پرونده هفت سنگان قزوين، زمين 
۲۷هكتاري جديدي كشف شده كه توسط تعاوني سازمان هاي اداري 

تصرف شده و گزارش آن به رئيس قوه قضائيه ارسال شده است. 
 سخنگوي سازمان انتقال خون با اشاره به وضعيت سالمت خون در 
ايران گفت: تمامي مراحل اهداي خون در مراكز انتقال خون در شرايط 

كاماًل استريل و طبق استانداردهاي جهاني انجام مي شود. 
 مديركل امور تربيتي، مشاوره و مراقبت در برابر آسيب هاي اجتماعي 
ضمن اع��الم بازتوليد و نهايي ش��دن اطلس ش��غلي دانش آموزان در 
راس��تاي هدايت تحصيلي، از كاهش يك درصدي ثبت نام در رش��ته 

علوم تجربي خبر داد. 
 مدير كل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي ضمن اشاره 
به كاهش چهار تا شش درجه اي دماي هوا در شش استان كشور گفت: 

اين كاهش دما تا روز جمعه )۱۹ مهر( ادامه دارد. 
 مديركل دفتر تأمين مسكن و امور مهندسي ساختمان كميته امداد 
از پيشرفت ۴۲ درصدي در تعمير مسكن مددجويان سيل زده خبر داد 
و گفت: تعمير ۶هزار و ۲۰۰ واحد مس��كوني خسارت ديده از سيل به 

اتمام رسيده است. 
 سازمان وظيفه عمومي ناجا همه مشموالن داراي مدرك تحصيلي 
فوق ديپلم، ديپلم و زيرديپلم كه برگ آماده به خدمت به تاريخ مهرماه 

سال جاري دريافت كرده اند را به خدمت سربازي فراخواند. 
 سخنگوي شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه افزايش عوارض در سال 
جاري سبب اختالل در ساخت وساز نشده است، گفت: سياست شوراي 

شهر تنظيم و تعادل كاربري هاي مختلف در پايتخت است. 
 مديرعامل سازمان فناوري اطالعات شهرداري تهران گفت: نمي شود 
صحبت از هوشمند س��ازي كرد اما فرآيندهاي داخلي يك س��ازمان 
تغييري نكند؛ بايد ذي نفعان هوشمندسازي را در نوع خدمت گيري از 

هر سازمان حس كنند. 
 رئيس پليس امنيت عمومي پايتخت گفت: با اجراي طرح ناظر يك، 
بيش از ۶۰ درصد كشف حجاب در داخل خودروها كاهش يافته است. 
 معاون معماري و شهرسازي ش��هرداري تهران گفت: با استفاده از 
سامانه هاي هوشمند مربوط به استعالم خالفي ديگر شاهد موضوعاتي 
مثل طبقه اضافي و تراكم مازاد نيس��تيم و همه چي��ز بر مبناي طرح 

تفصيلي است. 
 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در نامه اي به معاون بهداشت 
اين وزارتخانه دستور داد هر چه سريع تر مركز خدمات جامع سالمت 

در روستاي چنار محمودي ايجاد شود. 
 معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت رفاه از ايجاد بيش از ۲هزار كارگاه 
باالي ۵۰ نفر براي مباحث آموزشي ، پيشگيري و مبارزه با موادمخدر 

خبر داد. 
  هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، مقرره بنياد مسكن درباره اخذ 
درصد از اراضي روستايي براي تغيير كاربري يا ورود اراضي به محدوده 

روستا را ابطال كرد. 
 رئيس مركز ملي مطالعات اعتياد دانش��گاه علوم پزشكي تهران، با 
اش��اره به وضعيت مصرف الكل در كش��ور گفت: مطالعات انجام  شده 
در كشور نشان مي دهد كه بين ۹۰ تا ۹۵ درصد ايراني هاي بزرگسال 

)باالي ۱۵ سال( الكل مصرف نمي كنند. 
 دبير اجرايي كنگره بيماري هاي شايع طب كودكان گفت: دردهاي 
عضالني اس��كلتي در بين كودكان علت بي��ش از ۴۰درصد مراجعات 

كودكان به درمانگاه ها و كلينيك هاي ارتوپدي است. 

افزايش 4 برابري خروج زوار اربعين
فرمانده ناجا از امنيت كامل مرزهاي چهارگانه و افزايش چهار برابري 
خروج زوار نسبت به سال گذش��ته خبر داد. سردار حسين اشتري در 
سفر به ايالم با تأكيد بر امنيت كامل مرزهاي چهار گانه به افزايش ۷۸ 
درصدي صدور گذرنامه نسبت به سال گذشته اش��اره و تصريح كرد: 
افزايش چهار برابري خروج زوار نسبت به سال گذشته را شاهديم. وي 
خاطرنشان كرد: هماهنگي و تعامل خوبي با طرف عراقي جهت تسهيل 

در تردد زائران ايراني صورت گرفته است. 
---------------------------------------------------
آخرين مهلت ثبت نام اتباع خارجي براي اربعين

مديركل اتباع و مهاجران خارجي استانداري تهران گفت: اتباع خارجي 
تا آغاز راهپيمايي اربعين مهلت دارند در دفاتر مشخص ش��ده ثبت نام 
كنند. منصور حاجي،  درباره ثبت نام  اتباع عراقي و افغانس��تاني براي 
حضور در مراسم پياده روي اربعين اظهار داشت: اتباع افغانستاني مجاز 
كه داراي كارت آمايش هستند، براي دريافت مجوز در مراسم پياده روي 
اربعين بايد به دفاتر كفالت در استان تهران مراجعه كنند و اتباع عراقي 
نيز بايد ب��ه اداره كل امور اتباع و مهاجران خارجي اس��تانداري تهران 
مراجعه و با ارائه مدارك الزم نسبت به دريافت مجوز الزم اقدام كنند. 
وي افزود: تاكنون ۱۸۹ نفر از اتباع عراقي ثبت نام داشته اند و ۲۸ هزار 
نفر نيز اتباع خارجي افغانستاني در دفاتر كفالت ثبت نام خود را تكميل 
كرده اند. حاجي گفت:  مهلت ثبت نام براي دريافت مجوز الزم تا قبل از 
آغاز راهپيمايي اربعين است و پايگاه هاي ثبت نام در دفاتر كفالت و در 
ستاد اداره كل امور اتباع هر روز تا پايان وقت اداري پذيراي متقاضيان 

خواهند بود. 
---------------------------------------------------

افزايش قطارهاي مسافري 
براي جابه جايي زائران اربعين 

فرمانده پلي��س راه آهن كش��ور از آمادگ��ي كامل اي��ن پليس براي 
خدمت رساني هر چه بهتر به زوار اربعين حسيني )ع( خبر داد. سرهنگ 
حش��مت اله ملكي گفت: پليس راه آهن در مأموريت اربعين حسيني 
امسال با استفاده از تمهيدات پيش بيني شده، طبق دستورالعمل هاي 
صادره از قرارگاه ابوذر پليس پيش��گيري انجام وظيف��ه مي كند. زوار 
اربعين حس��يني )ع( براي رس��يدن ب��ه مرزهاي خروجي كش��ور و 
پايانه هاي م��رزي از امكانات موجود در صنعت ريلي و هوايي كش��ور 
اس��تفاده مي كنند كه در اين راس��تا پليس راه آهن و شركت راه آهن 
جمهوري اس��المي ايران تمهيدات مطلوبي را ب��راي ارائه هرچه بهتر 
خدمات ريلي به مردم پيش بيني كرده اس��ت. فرمانده پليس راه آهن 
كش��ور تصريح كرد: با همكاري و مس��اعدت رؤس��ا و مديران راه آهن 
جمهوري اسالمي ايران امسال نسبت به سال گذشته تعداد قطارهاي 
مسافري براي جابه  جايي زائران ۴۶ درصد افزايش داشته است. ملكي 
پايانه غربي راه آهن در كرمانشاه و پايانه جنوبي در اهواز را از مهم ترين 
ايستگاه هاي خطوط ريلي كشور براي جابه جايي زائران اربعين حسيني 
اعالم كرد و گفت: ۷۰ درصد از حجم مس��افراني كه پايانه هاي ريلي را 
براي مسير سفر خود انتخاب مي كنند به پايانه هاي غربي كشور و ۳۰ 
درصد باقيمانده با مراجعه به پايانه جنوب از مرزهاي جنوبي كش��ور 

اقدام به خروج مي كنند. 
---------------------------------------------------

ايجاد موكب براي اسكان زائراني
 كه خارج از ساعت مقرر به مرز خسروي مي رسند

رئيس ستاد مركزي اربعين گفت: اگر افرادي خارج از زمان فعاليت مرز 
خسروي )۷ تا ۱۷( به مرز خسروي برسند، موكب هايي براي اسكان آنها 
در نظر گرفته شده است. ايران و عراق بيش از يك هزار و ۴۰۰كيلومتر 
مرز مشترك دارند كه در طول آن چهار گذرگاه مهران، شلمچه، چذابه 
و خسروي براي تردد زائران ايراني جهت عزيمت به عتبات عاليات در 

نظر گرفته شده است. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

حميدرضا نيك عهد |  جوان


